
KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND

Vereniging zonder winstoogmerk

                                            Aard van de inbreuk                                                                                  Liefhebber  Vergezeller Vereniging

Gebruik van niet goedgekeurde voertuigen 250 €

Overlading 100 € / mand

Laattijdige aankomst op de lossingsplaats 

of 250 €

Laattijdige voorbereiding lossing 

Onbewaakte duiven op de lossingsplaats 250 €

Niet eerbiedigen van het NSR, Sportreglement van de PE/SPE of beslissingen NAV 250 €

Voertuig zonder traliewerk met hangslot 250 €

Geen verluchting aan de duiven (gesloten voertuig) 250 €

Lossingen zonder aanwezigheid van een bij de KBDB aangesloten vergezeller 250 €

Onvoldoende personeel voor de lossing 250 €

Lossingen zonder vergunning of clandestien 250 €

Onbewaakte duiven in inkorvingslokaal 250 €/mand

Korven in slechte staat of niet onderhouden/Gebruik van manden met scheidingswanden 100 €/mand 100 €/mand

Teveel duiven in de manden 100 €/mand

Etiketten niet in orde 50 €/mand

Niet loden van manden/Gebruik van niet conforme KBDB-loodjes 100 €/mand

Niet drenken van de duiven 250 € 250 €

Niet naleven van de lossingsuren en/of  lossingsinstructies 250 €

Afwezigheid van een verzorger in het voertuig (vergezeller of hulpvergezeller 

andere dan de chauffeur) bij ladingen boven de 100 korven.

Niet aflassen van een vlucht 200 € 200 €

Contingenten van éénzelfde verbond werden gescheiden bij de lossing 250 €

Niet geloste duif, teruggevonden in een mand in het lokaal van de vereniging 500 €

Info over de lossingen : gebrek aan informaties 

Andere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven

Ontbreken van attest PARAMYXO                                                                                250 €/formulier 100 €

Ontbreken van goedkeuringsfiche in het voertuig 200 €

Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen 1 000 €

Vervoeren van duiven die niet werden ingekorfd in een door de KBDB erkend 

inkorvingslokaal

1. RAPPEL van de inhoud van art. 43 § 3 van het NSR

2. Voor alle bijzondere gevallen, niet voorzien in dit rooster, zal de nationale raad van beheer en bestuur de boete bepalen die er betrekking op heeft.

Te bepalen door de NRBB in functie 

van het belang van de inbreuk.

100€/mand

"De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale raad van beheer en bestuur, behalve wanneer is bewezen dat de tekortkoming  

"een gevolg is van het vervoer van de duiven. In dit geval zal de betrokken vergezeller ervoor kunnen verantwoordelijk worden gesteld."

Niettemin, zal de vereniging kunnen worden vrijgesteld van de verantwoordelijkheden voorzien bij § 1 tot § 4 van art. 43 van het NSR en dit door middel

van een document dat door de begeleider gedateerd en ondertekend wordt bij het afhalen van de duiven.

2019

400 €
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ROOSTER van de BOETES opgelegd door de NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR


